
 

 

 
 

     TERMO ADITIVO Nº 001 AO EDITAL Nº 067/REITORIA/2019 
 

 

O Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-Graduação da Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó (Unochapecó), Prof. Leonel Piovezana, no uso das suas atribuições estatutárias, 

RESOLVE aditar o Edital Nº 064/REITORIA/2019, que tornou pública a abertura de inscrições para 

seleção de estudantes para o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional – 

PROESDE/Desenvolvimento 2019 – Edição especial, nos seguintes termos: 

 

2 DOS CANDIDATOS 

Poderão concorrer às bolsas, os estudantes dos cursos de graduação da Unochapecó, regularmente 

matriculados no segundo semestre de 2019 e que atendam os seguintes requisitos: 

 

5 DA INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições serão recebidas no período de 16 a 27 de agosto de 2019, pela Diretoria de 

Extensão da Unochapecó, situada no Bloco B, no horário das 8h às 12h, das 13h30 às 17h30 e das 

18h30 às 22h, de segunda a quinta-feira e das 8h às 12h, das 13h30 às 17h30, nas sextas-feiras e 

na Unidade Fora de Sede de São Lourenço do Oeste, no horário das 13h30 às 17h30h e das 18h30 

às 22h ou pelo e-mail dex@unochapeco.edu.br cabendo aos candidatos a inteira responsabilidade 

pelos documentos apresentados,  quais sejam: 

[...] 

5.3 Não serão recebidas inscrições após a data de 27 de agosto de 2019. 

[…] 

5.5 As inscrições serão homologadas na data de 29 de agosto de 2019, até às 12h no site da 

Unochapecó, com prazo para interposição de recursos até dia 30 de agosto de 2019, às 10h, 

devendo ser protocolados na Diretoria de Extensão da Unochapecó – Bloco B ou na Unidade Fora 

de Sede de São Lourenço do Oeste ou encaminhadas para o e-mail dex@unochapco.edu.br. 

5.6 Os resultados dos recursos serão homologados no dia 30 de agosto de 2019. 

 

7 DO SORTEIO  

7.1 O sorteio será público, aberto a toda a comunidade, no dia 30 de abril de 2019, às 14h, no 

Auditório 02, Bloco R3. 

[…] 

 

13 DO CRONOGRAMA 

[...] 

 



 

 

Etapas Cronograma 

Publicação do edital 16/08/2019 

Inscrições 16 a 27/08/2019 

Homologação das inscrições 29/08/2019 

Prazo para interposição de recursos das inscrições 30/08/2019 – até às 10h. 

Prazo para homologação dos recursos 30/08/2019 

Sorteio público 30/08/2019 

Homologação do resultado final 30/08/2019 

Matrículas no Curso de Extensão 30/08/2019 a 05/09/2019 

Início do curso: aula inaugural 31/08/2019 

 

Permanecem em vigor e inalteradas as demais disposições do Edital n. 067/Reitoria/2019 não 

revogadas expressamente pelo termo aditivo.  

 

Publique-se. 

 

 

Chapecó (SC), 23 de agosto de 2019. 
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